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ALLSKOGs innspill til jordbruksforhandlingene 2013 
 
Året vi nettopp har startet blir et skjebneår i bunnkonjunkturen, og skogindustrien i 
Trøndelag må øke lokal tømmerforsyning for å berge. Dette pga høye transportutgifter. 
ALLSKOG har fått utfordringen fra industriaktørene og skal nå levere; 

 380.000 m3 til Skogn (+100.000 m3 på fallende priser) 

 +100.000 m3 til sagbruka 

 80.000 m3 til Follafoss 
Totalt budsjett på over 1 million m3 for ALLSKOG. Et svært ambisiøst mål. 
 

For å nå dette målet krever en omfattende plan fra oss på økt produksjonskapasitet og 
markedsføring. Det krever at vi kommer til den hogstmodne skogen, også i 
barmarkssesongen, og hovedbudskapet for oss er satsing på økt vegbygging! 
Skogbruket og skogindustrien er svært viktig for landet med hensyn til verdiskaping, 
sysselsetting og eksport. Hindringene som gjør at aktivitetsøkning er vanskeliggjort er 
kjent og næringa selv tar tak. Vi forventer også at regjeringa starter sin skogsatsing fra 
Klimameldinga og fra statssekretærutvalget for skognæringa, slik at vi sammen kan nå 
målene. 
 
I jordbruksforhandlingene er det støtte til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK midlene) i 
Landbrukets Utbyggingsfond (LUF midlene) som berører skogbruket. Disse midlene skal dekke; 

 Støtte til skogkulturinvesteringer  

 Skogbruksplanlegging 

 Miljøregistrering i Skogbruket (MiS tilskuddet) 
 
Fylkeskommunen har ansvar for midler via LUF til rekruttering og likestilling i jord- og skogbruk. 
Skognæringa har et stort behov for nyrekruttering og ser svært positivt på at også fylkene bidrar 
til dette arbeidet. Fylkespolitikerne har også en sentral rolle i utviklingen av rammevilkår for 
skognæringa når det gjelder infrastruktur, forskning og de andre fokusområdene gitt i 
Kystskogmeldingen 2008.  
 
Kritisk behov for større overføringer 
 
Behovet for større overføringer til investeringer for framtidsskogen er store i Sør-Trøndelag. 
Fylkesmannen melder om at fullmaktsbrevet for 2013 gir fylket 6 mill kr i NMSK midler. Dette 
betyr noe i overkant av 2012- nivået. For veger og taubane har de fått 5,4 mill, mens de bad om 
10 mill i en velbegrunnet søknad. Når mye av dette allerede er avsatt til eksisterende søknader 
som ikke fikk tilskudd i 2012, så sitter FM igjen med ca 2,5 mill i forhold til nye søknader i 2013.  
 
Dette er en dramatisk situasjon når oppfølging av hovedplan skogsbilveg nå står for tur og for 
den generelle økningen i aktivitet skogbruket nå trenger gjennom utbygging av veger.  
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Begrensningen i midler for 2013 vil få svært negative konsekvenser for industrien som sliter med 
å få nok lokalt virke. I alle næringer er det slik at om man slutter å investere har man egentlig 
sluttet. Skogsbilveger er en investering som har stor tilleggsverdi. Bedre vegdekning gir større 
trygghet for industrien, da veger bidrar til skogsdrift året rundt, fordi man blir mindre avhengig av 
gode driftsforhold. Veger vil også redusere kjøring i terrenget og dermed øke kapasiteten og 
lønnsomheten hos entreprenørene. Et hogstlag koster 2600,-kr i timen i drift. Disse timene bør 
være effektive. 
 

Behov inne NMSK: 
 

 Ungskogpleie – økende aktivitet fordrer økte bevilgninger. Ungskogpleie er helt 
avgjørende for å sikre god verdi av skogen som vokser opp. Dette er en oppgave som 
heller ikke kan tas senere i skogens livsløp. 

 Planting – budsjettet til ALLSKOG for 2013 innebærer en økning i avvirkningen på over 
20%. Vi tar sikte på rask replanting, og har derfor større behov for midler. 

 Oppsøkende virksomhet – Aktiviteten på oppsøkende virksomhet planlegges økt. Dette 
kommer i tillegg til videreføringen av LENSA-prosjektet. 

 MiS og skogbruksplanlegging – Sør-Trøndelag ligger langt bak hovedplan for 
skogbruksplanlegging, og noen kommuner er enda ikke MiS-registrert, noe som 
vanskeliggjør effektiv hogstplanlegging. 

 

 
 
Som den største aktøren i primærskogbruket Nordafjells, håper vi de ovennevnte prioriteringer 
tillegges vekt i jordbruksforhandlingene og at Sør-Trøndelag fylkeskommune bidrar til å løfte 
fram disse utfordringene. 
 
Kopi sendes: 
 
Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Bondelag og Bonde- og Småbrukarlag, 
Norges Skogeierforbund, LMD og SLF 

 
Med vennlig hilsen 
ALLSKOG SA 
 
 
 
Anna C B Moe 
Næringspolitisk rådgiver 


